Estamos deixando a Imprensa e a Corregedoria ciente que
estamos sendo humilhados pelos diretores coordenadores
e monitores, do presídio PPP unidade .2. Sr. Glauber diretor, Sr. Alfredo - subdiretor, Sr. Carvalho e outros...
Fato esculacho nas revistas das visitas e maus
atendimentos dos familiares e detentos desta unidade.
(Não sabemos o porque tem telefone. Porque eles não
atendem, Duvidas Informações que a nossa família precisa
ninguém sabem informar) As senhoras de idade (Idosas)
sempre entraram nas visitas de saias e vestidos ate na
canela, pois agora os monitores (agentes) estão obrigando
as senhoras a irem de saias ou vestidos longos.
Os detentos são maus atendidos na Saúde, assistência
médica, psicologia, dentista e jurídico !
E desde já deixamos todas as sociedades do regime a qual
os detentos da unidade 2 estão sendo submetidos a um
banho e alimentação, no qual e escolhido o horário pelos
próprios monitores e que constantemente os detentos
desta unidade são submetidos a uma falta obrigatória de
água. Pois eles desligam o registro e falam que acabou a
água e não ligam durante a um bom tempo (Estamos , .
ficando sem água dentro das celas).
Na propaganda que e exibida na TV relata que todos os
detentos da unidade tem Trabalhos, Estudos, e Cursos
Profissionalizante mais não e isso que esta acontecendo
na prática, necessitamos da presença do DIREITO
HUMANOS que se faz na presente unidade e que passe de
vivência em vivência. Pelo fato de que a unidade já tem, os
detentos beneficiados dos diretores para sempre falar bem
da unidade.

Somos ciente que no código penal brasileiro regi a LEI que
da direito aos detentos das unidades penitenciarias o
direito de ter dentro das celas uma TV de 14 polçgadas e
um rádio pois nessa unidade não temos o direito.
Estamos através deste comunicado a relata um fato que
vem ocorrendo á muito tempo na vara de execuções
criminais de Ribeirão das Neves, esta passando por cima
do código penal brasileiro, Exemplos: Se a justiça ,
determina que o detento tem que cumpri um sexto da pena
ela faz o detendo cumprir dois quarto ou três quinto da
pena e ninguém faz nada, antes desta Juiz tinha (juiz
Simone) que fazia o mesmo. Então queremos que ela seja
honesta e trabalhe usando o código penal brasileiro ou que
tirem ela da execuções pois os presos que ainda estão na
pena mais que vencida e ainda continua encarcerados . A
vários detentos com progressões vencidas e não ganha o
benefícios, e tem presos com pena acima de 15 anos que
não tem o direito a trabalho, aonde esta a ressocialização?
Pois estamos trancados dentro das celas sem ter um
artesanatos para fazer, ficamos um olhando para a cara do
outro. Se esta foi a penitenciaria que foi construída para
beneficiar os detentos no regime fechado, porque penas
acima de 15 anos não vão ter trabalho, pois essas palavras
foram ditas pelo Diretor desta unidade Sr. ALFREDO.
Quando pedimos atendimento medico eles nos conduzem
ao isolado alegando que faltamos com falta de respeito
com eles julgam como juiz numa tal de (cd) e a oitava
manda para a juiz da vara de execuções e ela aceita 90%
como falta grave, e muitos detentos estão sendo acusados
de atos que não cometeram, os pedidos que são feitos na
vara de execuções criminais de Ribeirão das Neves, para
eles publicar o resultado no mínimo com 8 meses.

Venhamos relata que um conchavo entre a juiz da vara de
execuções criminais e a direção da penitenciaria José
Maria alkimim tendo em vista que os Sr. Igor, Sr. José
Carlos, Sr. Geraldo e coordenação Geral Sr. MURILO.
Querem usar e abusar do seu poder contra os detentos da
unidades citadas. Gostaríamos que nossa Reivindicação
tenhamos algum retorno pois sabemos que não samos
bem visto pela sociedade, mais de qualquer forma fazemos
parte desta sociedade e gostaríamos que trata-se de nos
detentos como os diretores e funcionário gostariam de ser
tratados, Pois eles tratam nos detentos como animais na
jaula, os nossos tratadores vem e deixa a ração na hora •
que eles querem e vão embora e só volta quando tem que
pagar a próxima alimentação, por esse motivo nos pedimos
na humildade que tenham tempo para dar atenção pois só
assim para em algum momento estaremos pronto para nos
reintegra a sociedade.
Estamos cheios de manchas de micoses não temos
medicação e nossas visitas não podem trazer, (Tem
monitores (GPA) dando em cima da nossa esposas, irmãs
e mãe) não de todas mais sim de algumas ...
Deveria aumentar a alimentação nos dias da visita tipo:
Bolo, Biscoitos algo melhor porque nossas visita já
solicitaram esse pedido. Poderia entrar hidratação corporal
que estamos precisando. Guardamos os nossos doces que
ganhamos na unidade para nossas visitas e eles estão
sendo recolhidos pelo os monitores no final da visita!
Cartas não estão sendo entregas na residência da nossa
família. Eles não nos levando para fazê-lo o exame HIV
para nossas visitas íntima e quando leva demora 15 dias
ou mais e para liberar o cadastro, tem família que não tem
condição para pagar União estável e teve que fazer

amaseado com carimbo e testemunhas no cartório eles não
querem aceitar para fazer o cadastro da intima.
A penitenciaria deveria fazer o exame porque a família de
muitos detentos não tem (condição para pagar o exame) e
a visita intima esta sendo dias de semana que e dia de
trabalha [Poderia ter a visita intima nos finais de semana
para quem trabalha] pois não tem como faltar de serviço
para comparecer na visita intima...
Pois o monitoramento das câmera grandes da cadeia são
pelo controle e constantemente a falias já ouve até caso de
pessoas sendo pressionadas na grade e a parede por
descuido e brincadeira do monitoramento . fato relato que
vem acontecendo constantemente que no momento em
que os detentos que se encontram no isolado e procurado
pelo advogado e relatado ao advogado que o detento
constantemente recusa o atendimento da casa coisa que
não são verdadeiras. Porque se o advogado conversa com
o detento ele vai saber do fato pois a direção do presídio
sabe que o detento se encontra no isolado com
hematomas, se o advogado saber pode dar problema para
a direção, então eles falam para o advogado que o preso
esta recusando o atendimento.
Fatos os GIR
• costuma invadir as celas de toca ninja sem
identificação, espanca os presos.
Até então impõe atividade (área) de artesanato para distrair
e reduzir a pena. Agradecemos as Imprensas,
Corregedoria e a Sociedade pela ATENÇÃO e pelo que
vocês fazer por Nos.
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